
Har du lyst til at
arbejde hos Irma?



Irma- og Irma-pigen har altid stået 
for kvalitet og service. Som Danmarks 
ældste og verdens næstældste daglig-
varekæde har Irma i 126 år leveret det 
absolut bedste til sine kunder – og gør 
det stadig. I Irma giver man ikke kun 
god service – man giver ´excellent´ 
service med både hjerne og hjerte.

I hele landet er der mere end 80 bu-
tikker – og hvis du har lyst, kan du nu 
søge et KLAPjob som servicemedar-
bejder i en af dem.

De fleste Irma-butikker ligger i Stor-
københavn og er meget forskellige. 
Irma-butikken kan være det store 
supermarked – men det kan også 
være den mindre Irma City-butik til 
det hurtige indkøb. 

Der er forskellige åbningstider i Irma-
butikkerne, men de fleste åbner kl. 
8.00 eller 9.00 om morgenen og luk-
ker kl. 20.00 eller 21.00 om aftenen. 
Der er også åbent alle lørdage og 
søndage.

I en Irma-butik får du mange glade og 
gode kolleger, som glæder 
sig til at arbejde sammen med dig.

Det betyder ikke noget, at du ikke har 
arbejdet i en butik før.   
 
Det vigtige er, at du gerne vil arbejde 
i en butik, hvor man giver den bed-
ste service overfor kunderne. Er der 
noget, du ikke kan, skal dine kolleger 
nok sørge for at lære dig, hvordan du 
gør. 

•   Være motiveret for at arbejde i en 
butik

•   Selv være i stand til at komme på 
arbejde

•   Være engageret i dit arbejde
•   Være god til at lytte
•   Være god til at holde orden
•   Møde til tiden

Det altafgørende 

er engagementet 

og lysten til at 

gøre en forskel i 

dagligdagen for 

vores kunder

Margit Marell,   
HR-Chef i Irma

For at være 
service
medarbejder 
skal du:



Bliv servicemedarbejder  
hos Irma
Du kan søge arbejde i en Irma-butik, 
hvis du er på førtidspension.

Før du bliver rigtig ansat, skal du være 
i praktik i nogle uger. 

I praktiktiden finder du og Irma ud af, 
om du kan lide at arbejde i butikken. 
I finder også ud af, hvilke opgaver du 
kan løse – og hvor mange timer om 
ugen, du skal arbejde. 
 
Du får faste arbejdstider og en Irma 
uniform. 

Hvis du efter din praktik bliver
ansat, er lønnen på omkring 35-55

kroner i timen, afhængigt af dine
kvalifikationer og arbejdsevne.

Lønnen aftales individuelt mellem
dig og butikschefen. KLAPjob-konsu-
lenten hjælper dig naturligvis
gennem hele forløbet, indtil du er
blevet rigtig ansat.

•   Holde orden på lager
•   Presse pap
•   Holde orden foran og bagved kas-

serne
•   Opfylde varer i butikken
•   Hjælpe med at holde butikken 

ryddelig
•   Behandle alle kunder som gæster
•   Andre forefaldende arbejdsopga-

ver

Eksempler  
på arbejds 
opgaverne:



KLAPjob
KLAPjob er en indsats under
foreningen Lev, som laver
skånejob og fleksjob til men-
nesker med kognitive vanske-
ligheder. Det vil sige job
til mennesker, der for eksem-
pel har udviklingshandicap,
autisme, ADHD, spasticitet,
epilepsi, muskelsvind eller
erhvervet hjerneskade, der
gør, at de har behov for støtte
til at komme ind på det ordi-
nære arbejdsmarked.

KLAPjob har konsulenter
fordelt over hele landet og
har aftaler med kommuner,
virksomheder og organisatio-
ner i hele Danmark.

Læs mere her: www.klapjob.dk

Lev
Lev er en privat landsdæk-
kende forening for menne-
skermed udviklingshandicap,
pårørende og andre interes-
serede - dannet i 1952.

Lev er organisatorisk opbyg-
get af et antal kommune-
kredse og et antal tilknyttede 
landsdækkede foreninger, 
der arbejder for mennesker 
med udviklingshandicap og 
deres pårørende.

Hendes Majestæt Dronning
Margrethe II gav i juni 2001
tilsagn om at være protektor
for Lev. Levs landsformand er
Anni Sørensen.

Læs mere her: www.lev.dk
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Irma ansætter 
mennesker med 
kognitive handicap

I samarbejde med foreningen Lev og 
KLAPjob tilbyder Irma mennesker 
med kognitive handicap ansættelse 
som servicemedarbejdere i deres 
butikker. Formålet med aftalen er 
at give den enkelte et alternativ til 
eksempelvis arbejdet på et beskyttet 
værksted. Som servicemedarbejder i 
en Irma-butik får man mulighed for 
en normal hverdag med ansvar, tæt-
tere kontakt til andre mennesker og 
øget mulighed for en forbedret livs-
kvalitet.

Til gengæld får Irma nogle loyale, 
dedikerede og stabile medarbejdere, 
der vil bidrage til et godt arbejdsklima 
i butikken. 

Læs mere om Irma-butikkerne på 
www.irma.dk 

At IRMA prioriterer medarbejdere og 
deres trivsel ses blandt andet gen-
nem deres placeringer i analysen af 
Danmarks bedste arbejdspladser, 
som Great Place to Work (liste 
over EU´s bedste arbejds-
pladser) laver en gang om 
året. IRMA har været med 
gennem mere end 10 år 
og alle årene har de været 
blandt de 20 bedste ar-
bejdspladser og klarer sig 
rigtig flot i forhold til andre 
detailvirksomheder. 
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Job til
mennesker 

med kognitive 

handicap

klapjob.dk

Blekinge Boulevard 2
2630 Tåstrup
Tlf. 3635 9696


